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HØRING - REVIDERT FASTLEGEFORSKRIFT 
 
Fylkeseldrerådet i Troms vedtok enstemmig i møte den 14. mars 2012 å gi følgende 
høringsuttalelse til Helse- og omsorgsdepartementet:  
 
«Fylkeseldrerådet er glad for at denne forskriften kommer, og ser mange gode pasientrettede 
forslag, men Fylkeseldrerådet vil be om at pasientenes rettigheter blir bedre vektlagt i ny 
fastlegeforskrift.  
 
Fylkeseldrerådet ser av det foreliggende forslaget til fastlegeforskrift at mengden av forskriftsbestemte 
oppgaver vil måtte gå ut over fastlegenes samlede kapasitet for direkte pasientrettede oppgaver. Vi 
viser til at Samhandlingsreformen forutsetter en økning av fastleger på 50 prosent, og ser at det er stor 
usikkerhet knyttet til denne måloppnåelsen, ut fra den underdekningen av fastleger som allerede 
påvises idag. 
 
De eldres organisasjoner har lenge arbeidet for bedre legedekning i sykehjem, og det er ett blant 
mange gode og ønskelige forslag i forskriften. Men organisasjonene har også arbeidet for 
helsestasjoner for eldre i alle kommuner, og det blir bekymringsfullt når forskriften her foreslår å 
legge mange av en helsestasjons tidkrevende oppgaver over på fastlegene. Pasientene må samlet sett 
sies å være bedre tjent med at kommunene har ansvaret for helsestasjonsarbeidet. 
 
Mange valg vil stå mellom pasientenes primærbehov for legehjelp på den ene siden, og en ønsket 
systembygging som kunne varetas ved andre midler enn fastlegenes arbeidstid. De tidkrevende 
rapporteringsoppgavene som foreslås, kunne også søkes varetatt gjennom statistiske undersøkelser 
som ikke involverer så mange arbeidstimer i primærhelsetjenesten. 
 
 
Fylkeseldrerådet ønsker at pasientenes primærbehov får større plass i forskriften, og ber 
fylkeskommunen gå inn for at mange av de nye oppgavene i forskriften avgrenses i mengde 
gjennom andre virkemidler, da de ellers kan gi uheldige virkninger for pasientrettet arbeid. 
 
Fylkeseldrerådet ønsker også at brukerne skal medvirke i alle ledd når det gjelder 
praktiseringen av fastlegeforskriften.» 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Ann Tobiassen 
sekretær for fylkeseldrådet i Troms 
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